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MONTĀŽAS INSTRUKCIJA 
PREFA SNIEGA BARJERU BALSTI 

VALCPROFILA JUMTIEM PREFALZ® UN FALZONAL® 
 
 

 

 Nepieciešamo sniega barjeru rindu skaits jānosaka saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. 
 
Norāde: Veicot PREFA aprēķinus, kā aprēķinu pamats ir ņemta balstu montāža uz katras falces 
un dubultie balsti uz jumta dzegas! Sniega barjeru balsti aizkavē sniega noslīdēšanu. Pilnīga 
aizsardzība pret sniegu vai lavīnveidīgu tā nobrukumu no jumta nav iespējama! Sniega sanesumu 
un tā pārkarāšanos pār dzegu nav iespējams novērst. Apdraudējuma gadījumā īpašnieka 
pienākums ir novērst to uz vietas. 
 
 Atvērt skrūves tiktāl, lai balstu varētu uzlikt uz PREFALZ alumīnija falces (skatīt zīmējumu). 
 
 Vienlīdzīgi izlīdzināt visu sniega barjeru balstu rindu un pievilkt skrūves ar 35Nm lielu spēku. 
Stiprināšanai drīkst izmantot tikai komplektā iekļautās oriģinālās skrūves. 
 
 Balstus iespējams uzstādīt arī klemmeru zonās. 
Falces garenvirziena un šķērsvirziena izplešanās 
tādējādi netiek ietekmēta. 
 
 Balstiem jābūt uzstādītiem taisnā leņķī attiecībā 
pret jumta plakni. 
 
 Alumīnija cauruļu savienošanai jāizmanto 
komplektā iekļautās savienojuma uzmavas. Katra 
uzmava jānofiksē ar kniedi vai skrūvi. Cauruļu 
izplešanos nodrošina savienošanas uzmavā esošā 
atstarpe. 
 
 Dzegas zonā uz balstiem jāuzstāda vismaz 2 gab 
PREFA ledus tvērējus uz katra valcējuma. 
 
 Sniega barjeras rindas galā jāuzstāda piemērots 
fiksācijas elements, lai nepieļautu cauruļu izšļukšanu 
vai pagriešanos. 
 
 Dzegas zonā jāuzstāda dubultie sniega barjeru 
balsti ar vietu divām cauruļu rindām, savukārt visas 
pārējās rindas jāveido ar vienu cauruļu rindu. 
 
 PREFA sniega barjeras balstus ar ovālajām caurulēm var izmantot līdz dzegas slīpumam, kas 
nepārsniedz 45°. 
 
Norāde: Sniega barjeras balstus drīkst izmantot tikai tiem paredzētajos nolūkos (sniega 
ierobežošanai!). Profesionāļiem PREFA piedāvā bezmaksas PREFA sniega barjeru sistēmas 
aprēķināšanas rīku. Aprēķināšanas sistēma atkarībā no objekta atrašanās vietas un objekta 
datiem nosaka nepieciešamo atstatumu starp uzstādāmajiem sniega ierobežošanas aprīkojuma 
elementiem. Tas pieejams interneta vietnē: www.prefa.at/dachprofi/dachrechner 
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